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Άρθρο 1ο
Η παρούσα αφορά τη προµήθεια «Προµήθεια υλικών ύδρευσης για τη ∆.Ε. Αγίου Νικολάου έτους
2017» της ∆ΕΥΑΑΝ, προϋπολογισµού 74.364,97 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.
Άρθρο 2ο
(Ισχύουσες ∆ιατάξεις)
1. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
3. Ο Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
4. Ο Ν. 3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Άρθρο 3ο
(Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας)
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό ( πρόχειρο) διαγωνισµό µε
όρους που θα καθορίσει ο Πρόεδρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016, µε
κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά ανά οµάδα υλικών.
Άρθρο 4ο
(Ανακοίνωση αποτελέσµατος)
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από την παραλαβή του εγγράφου της ειδοποίησης Προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 5ο
(Σύµβαση)
Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο Ν.4412/2016.

Άρθρο 6ο
(Εγγύηση καλής εκτέλεσης)
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συµβατικής
αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να
αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την
παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή.
ο

Άρθρο 7
(Χρόνος παράδοσης-Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου)
Η παράδοση των υλικών ύδρευσης θα γίνει εντός ∆υο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας
µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 207 του
Ν.4412/2016.
ο

Άρθρο 8
(Φόροι , τέλη , κρατήσεις)
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 9ο
(Παραλαβή ειδών-Πληρωµή)
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ. 5 του
Ν.4412/2016.. Η παραλαβή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο και
στην αποθήκη της ∆ΕΥΑΑΝ
Η πληρωµή της αξίας των ειδών και η εξόφληση του 100% της αξίας τους θα γίνει µετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο
(Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία προσφοράς)
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις προδιαγραφές
απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή προσφορά.
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